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........................................................                                  ....................................... 
          (nazwa firmy)                                                               (miejscowość i data) 

 

 

 

.................................................................. 

          (adres firmy) 

 

 

D  E  K  L  A  R  A  C  J  A 
przystąpienia do Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska 

 
 

 

 

Reprezentując.................................................................................................................... 
(nazwa firmy) 

 

 

po zapoznaniu się ze statutem, deklaruję przystąpienie do Izby Gospodarczej 

Energetyki i Ochrony Środowiska. 

 

Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma będzie wywiązywać się  

ze wszystkich obowiązków nałożonych na członków IGEOS w statucie,  

w szczególności, choć nie wyłącznie, z terminowego opłacania składek członkowskich. 

 

Wpisowe w wysokości 600 PLN zostanie wpłacone po uzyskaniu informacji o przyjęciu 

do IGEOS. 

  

Reprezentowana przeze mnie firma zobowiązuje się do opłacania składki 

członkowskiej naliczanej półrocznie w wysokości uzależnionej od stanu zatrudnienia1.  

 

W przypadku przyjęcia firmy w poczet członków IGEOS w miesiącu innym niż 

pierwszy miesiąc półrocza, pierwsza składka członkowska zostanie naliczona 

proporcjonalnie do pełnych miesięcy nabycia praw członkowskich, po zaokrągleniu do 

pełnych złotych. 

 

W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w IGEOS w miesiącu innym niż ostatni 

miesiąc półrocza, składka zostanie naliczona proporcjonalnie do pełnych miesięcy 

pozostawania członkiem, po zaokrągleniu do pełnych złotych.   

 
 

 

......................................................                                              ................................................. 

(imię i nazwisko pełnomocnika firmy)     (podpis) 

                                                 

1 Zgodnie z tabelą na stronie 3  
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Adres: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska 

 ul. Chałubińskiego 8, piętro 28  

 00-613 Warszawa 

  

Tel. 22/ 102-22-10 

e-mail sekretariat@igeos.pl 

 www.igeos.pl 

 

 

 

Nazwa firmy............................................................................................................................... 

 

           ................................................................................................................................ 

 

KRS ……………………………. 

 

NIP …….......................................  

 

Rok założenia .................................... 

 

Ilość zatrudnionych ............................... 

 

Forma prawna............................................................................................................................. 

 

Adres............................................................................................................................................ 

 

Telefon............................................................................... 

 

E- mail ................................................................................ 

  

Strona internetowa...................................................................................................................... 

 

Prezes Zarządu/Dyrektor .......................................................................................................... 

 

Osoba do kontaktów z IGEOS ................................................................................................. 

 

Profil działalności: produkcja...............usługi................handel..............inne.......................... 

 

mailto:sekretariat@igeos.pl
mailto:sekretariat@igeos.pl
http://www.igeos.pl/
http://www.igeos.pl/
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Oferta firmy: 

 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

 

 

 

Referencje (kraj, zagranica): 

 

 

 

 

Nazwa 2 firm członkowskich IGEOS rekomendujących firmę (pełna treść rekomendacji 

powinna stanowić 2 załączniki do niniejszej deklaracji): 

 

 

 

 

 

Wysokość składki członkowskiej określa Uchwała Zarządu nr 1/2017 z dnia 28.03.2017 r.,  

 a termin jej naliczania Uchwała Zarządu nr 7/2018 z dnia 29.08.2018 r.  

W zależności od stanu zatrudnienia składka półroczna wynosi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wpłat wpisowego i składki należy dokonywać na konto Izby Gospodarczej Energetyki  

i Ochrony Środowiska w Volkswagen Bank Polska S.A. nr:  

44 2130 0004 2001 0279 1192 0001 

 

Ilość osób zatrudnionych Wysokość składki półrocznej (zł) 

do 50 1 300 

51-200 2 000 

201-500 4 000 

501-750 6 000 

751-1000 10 000 

powyżej 1000 

 

14 000 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych  w niniejszym formularzu w przez Izbę 

Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 

Warszawa (IGEOS) w celu otrzymywania informacji o organizowanych w przyszłości 

konferencjach/szkoleniach/warsztatach prowadzonych przez IGEOS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa 

zgoda może być w każdej chwili cofnięta. 

Administrator danych oraz informacje kontaktowe 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska  

z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel: (22) 102-22-10, adres e-mail 

sekretariat@igeos.pl 

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane przez IGEOS w celach: 

a. organizacji szkoleń,  

b. organizacji konferencji, warsztatów, 

c. realizacji celów statutowych IGEOS. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: 

a. zgoda wyrażona przez Panią/Pana, 

b. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa  

w konferencji/szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c. prawnie uzasadniony interes realizowany przez IGEOŚ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

Okres przez który dane będą przetwarzane 

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej 

uczestnictwa w szkoleniu/konferencji łączącej Panią/Pana z  IGEOS lub w przypadku, gdy umowa nie jest 

zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia konferencji/szkolenia. 

 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być udostępnione: 

a. podmiotom świadczącym na rzecz IGEOS usługi Informatyczne, 

d. podmiotom świadczącym na rzecz IGEOS usługi kadrowo-księgowe i prawne. 

 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

1.   ma Pani/Pan prawo do żądania od IGEOS jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, 

2.    ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych 

osobowych, 

3.    ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

4.   ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu; w przypadku niepodania 

danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w konferencji/szkoleniu. 

 

 

 

 

......................................................................                                              ................................................................. 

(czytelny podpis osoby do kontaktów z IGEOS)      (czytelny podpis pełnomocnika firmy ) 

  

mailto:sekretariat@igeos.pl
mailto:sekretariat@igeos.pl

